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dotyczy: propozycji

Stosownie

do

2010 r. w sprawie
z późniejszymi

do projektu

uchwały
trybu

Rady

Miasta Katowice

budżetu na 2014 r.

Miasta

nr

prac nad projektem

LX/1222110

uchwały

z

budżetowej

dnia

21

miasta

czerwca
Katowice

zmianami wnoszę o ujęcie w projekcie budżetu na 2014 r. następujących

zadań w mieście Katowice:

1) Zwiększenie

środków w stosunku do 2013 r. na bieżące utrzymanie

miejskiej - zwiększenie

częstotliwości

zieleni

koszenia pasów drogowych i rozjazdów

drogowych (szacunkowa kwota 1 mln zł. )
2) Zabezpieczenie

środków na pokrycie kosztów płac w pełnym wymiarze czasu

pracy dla pomocy nauczyciela w klasach autystycznych, przy uwzględnieniu faktu
iż zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia

2012 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej
jednostek

samorządu terytorialnego

subwencji ogólnej dla

w roku 2013 (Dz.U. 2012 nr O poz. 1541)

kwota subwencji oświatowej dla dzieci z autyzmem stanowi 9,5 krotność stawki
bazowej na ucznia. Pomoc jest niezbędna

nie tylko w trakcie godzin lekcyjnych,

ale również po ich zakończeniu (w świetlicy lub w klasach).
3) Zabezpieczenie

środków na utworzenie

50-ciu dodatkowych

miejsc w Żłobku

Miejskim w Katowicach.
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4) Zabezpieczenie środków na akcje odkomarzania terenów zielonych uczęszczanych
przez mieszkańców oraz na placach zabaw w mieście Katowice.
5) Zagospodarowanie

Parku

Boguckiego

zgodnie

z przygotowanym

projektem

powstałym po konsultacjach społecznych. (szacunkowa kwota 3-4 mln. zł.)
6) Zagospodarowanie

Placu

w oparciu o ustalenia

im. W. Fojkisa,

zgodnie

podczas konsultacji

z przyjętym

społecznych.

projektem,

(szacunkowa

kwota

3 mln zł)
7) Kompleksowa

modernizacja

ulicy

Brzozowej,

Wierzbowej

Topolowej.

W związku z tym, iż ulice te nie były dawno remontowane, wymagany jest remont
chodników i powierzchni jezdnej.
8) Budowa

ścieżki

pieszo-rowerowej

przy

Z uwagi na fakt, iż jest to w znacznym

ulicy

Bytkowski ej w Katowicach.

stopniu uczęszczany

trakt pieszo-

rowerowy, w celu zapewnienia bezpiecznego przejścia mieszkańcom Katowic do
miejsca wypoczynku

istotne jest skomunikowanie

wykonanego

przejścia przez

ul. Bytkowską w rejonie stacji benzynowej LUKOIL z istniejącym chodnikiem
przy ul. Józefowskiej.
9) Wykonania zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie
Szkolno-Przedszkolnego
i zatwierdzonym

nr

projektem

w

Katowicach"

boiska wielofunkcyjnego

bieżni, kręgu rzutni, platformy

a także remont:

zgodnie

z

przyjętym

na ok. 1,5 mln. złotych. Zadanie obejmuje budowę:

ogrodu dla przedszkolaków,
kometka),
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terenów wokół Zespołu

skarp, schodów,

(siatkówka, koszykówka,

dla niepełnosprawnych,

usunięcie

niektórych

śmietnika,

drzew,

wykonanie

trawników i obsadzenie zielenią ozdobną (szacunkowa kwota 1,5 mln zł)
10) Budowa

ogrodzenia

w

Szkole

Podstawowej

nr 31

im.

H.

Sienkiewicza

w Katowicach (szacunkowa kwota 278000 zł. )
11) Remont sali do gimnastyki korekcyjnej wraz zapleczem w Szkole Podstawowej nr

31 im. H. Sienkiewicza w Katowicach (szacunkowa kwota 28000 zł. )

Z poważaniem
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